


23.5.2015 odchod do ŠvP 

S radosťou sme nastúpili do autobusu a tešili sme sa do ŠvP. 

 

 

 

           V izbách sme sa ihneď ubytovali. 
Obed sme zjedli šup, šup 



Každú izbu sme si označili rozprávkou 



24.5.2015    Celodenný výlet 
                   Hrad Červený kameň                                                                                                                                                                 
        Pozreli sme si prehlidku   

             ,, Život na hrade“ 
 

 

 

 

Nejako sme sa zabudli odfotiť                              Za to, ako desiatujeme foto  
      máme ! 

 

Sokoliari zo združenia ASTUR nám predviedli  ,,letovú ukážku“ rôznych dravcov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša odvážna Simonka z I.A.   Predvádzanie nemalo chybu.  

 



   Farma  Pod Gaštankou pri Modre 
 Nádherný areál s množstvom aktivít. Nechcelo sa nám ani odísť. 

Náučný program -  
                         Život na farme 

Koníky sme najprv napojili,  
nakŕmili a potom sme si zajazdili. 



A keď sme splnili všetky úlohy, tak sme sa mohli zabaviť na rôznych atrakciách. 

Atď.......................................................... 
 



Po celodennom výlete nás čakal – 1.rozprávkový večer 

To sme ešte netušili  
čo nás čaká. 
Takú fešandu  
veru nikto nečakal. 
Deti ju zase premohli, 
Ani vidieť ju medzi  
nimi nie je. 



25.5.2015- Hľadanie škriatkov po 
 rozprávkovom chodníku 

Miesto nich sme našli žubrienky a nádherného nočného motýľa. 



Večer sme si zahrali spoločenské hry  
a samozrejme  diskotéka musí byť! 

Pred večierkou nesmela chýbať naša 
rozprávková hymna o ktorú sa nám postaral 
nemenovaný obchodný reťazec !!! 
 
,, Poďme spolu, hustým lesom, 
Stretneme tam vlka s čepcom................“ 



26.5.2015 – 2. rozprávkový večer 

Začal pyžamovou discotékou. 

!!! Na koniec prišla  stará mama ! 

Potom sme si vypočuli časť rozprávky- 



27.5.2015    Výlet do Modry 

,,Pani učiteľka, choďte stopovať autobus, je na znamenie !“ 

                                   Izba Ľudovíta Štúra           Foto pri soche Ľudovíta Štúra trochu nevyšlo. 

Návšteva u uja hrnčiara 
. 



Prišiel dlhoočakávaný večer 
Opekačka 

Než sa oheň rozhorel, sme si zaspievali. 

Prvé začali opekať pani učiteľky. 

Konečne sme to chytili do rúk my ! 
,,Fúúúj, pani učiteľka, ten oheň štípe ? „ 



28.5.2015   Rozprávkový les 
Jedáleň sa zmenila na kostymérske dielne. 

Každý pomáhal, ako vedel. 

Maskérky boli tiež. 



A tu sú výsledky !!! 

Naše princezny : Pyšná princezná, Zlatovláska, 
Maruška, Elsa, Šípková Ruženka 
 

Snehulienka a trpaslík 



Janko a Marienky 

Polepetko 

Červená čiapočka a vlci 



Čert a čarodejnica nesmú chýbať 

Bystrozraký : ,, Kde sú Široký a Dlhý ?“ 

Ninjovia nás ochránia 

Šmolkovia  Modrá je dobrá 





Všetci sme si vyslúžili nádherný 
 Diplom a darčeky 



Zazvonil               a  rozprávky je KONIEC  

  

 Tešíme sa na budúcu školu v prírode  

       v školskom roku 2015/ 2016 

     Mgr. Ľuboslava Slaninková 

  vychovávateľky :   Monika Sziglová 

     Janka Vetrecínová 

  za rodičov :  Janka Tarek  

     a žiaci I.A, I.B a II.B triedy 


